
 
 
 
 
 

   Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného 

dne 24.11.2017 od 18,00 hod. v Obecním domě 
 

           
               

 
Účast viz. prezenční listina členů zastupitelstva obce a veřejnosti, která je přílohou tohoto zápisu. 
 
Program veřejného zasedání: 
 
1) Zahájení a schválení programu zasedání, kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 
2) Jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3) Rozpočtové opatření č. 5, č. 6, č. 7 
4) Nově vzniklé záležitosti 
5) Diskuze 
6) Usnesení a závěr 
 
 

1) Jednání Zastupitelstva obce zahájil v 18,00 hod. a dále řídil, starosta obce  
            Ing. Ladislav Konůpek . Oznámil, že zasedání bylo řádně svoláno, je usnášeníschopné.          
            Přivítal všechny přítomné a seznámil je s programem zasedání. Zápis minulého ZO 
 byl uložen k nahlédnutí, proti zápisu nebyly podány žádné námitky.  
 
            Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje program zasedání : 
 
 Hlasování :  PRO 4                 PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

2) Starosta obce navrhnul sl. Alenu Trpkovičovou  pořízením zápisu z tohoto zasedání. 
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje pověřenou osobu k zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 4                   PROTI 0                    ZDRŽEL SE 0 
 
 Starosta obce navrhnul za ověřovatele zápisu  p. Zdeňka Karbulku a    
            místostarostku pí Petru Šeredovou.  
 
 Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje ověřovatele zápisu : 
 
 Hlasování : PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 

3) Starosta obce informoval přítomné o rozpočtovém opatření č. 5 a č. 6 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 
 
Starosta obce seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7 
 
Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
 

            Hlasování : PRO 4                      PROTI 0                  ZDRŽEL SE 0 
 
 

4) P. Splítek oznámil, že ve Stříbrnici ukradli ze studně zařízení, které se tam dalo kvůli 
znečištění vody. Zařízení mělo průběžně vpouštět do vody čistící látky. Zastupitelstvo 
rozhodlo, že se nové zatím kupovat nebude.  

 



   

 

 

  
 

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vrbice konaného dne 

24.11.2017 od 18,00 hod. v Obecním domě 

  
 
 

5) Diskuze 
Pí Šimonová – informovala, že by se měly uklidit branky, které jsou stále na hřišti. 
Pan Karbulka je uklidí do hasičárny.  
 
Pí Šimonová – dotaz zda obec nebude rozdávat obecní kalendáře 2018 občanům 
zdarma ? Starosta reagoval, že obec dostala nabídku na výrobu kalendářů, ale není to 
levná záležitost. Možná na příští rok nechá obec vyrobit kalendáře.  
 
Starosta se dotazoval p. Tomáše Kobrleho, jak to vypadá s PF 2018 ?  
Příští týden by mělo být hotové a může se dát do tisku. Opět se nechají vyrobit u 
firmy PS Graf.  
 
Pan Karbulka – dotaz jak to vypadá s žádostí na dotaci pro knihovnu ? Pan starosta 
reagoval, že čeká na cenovou nabídku a poté se může poslat žádost.  
 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k poslání žádosti o dotaci na knihovnu.  
 
 

6) Pan Karbulka přečetl návrh na usnesení 
 

Zastupitelstvo obce Vrbice schvaluje návrh usnesení:  
 
Hlasování : PRO 4         PROTI 0                      ZDRŽEL SE 0  

 
 
Starosta obce pan ing. Ladislav Konůpek poděkoval všem přítomným za účast na veřejném 
zasedání.  
Veřejné zasedání v 18,45  ukončil.  
 
 
 zapsala: Alena Trpkovičová   …................................... 
 
 


